
 
 

 

 

 

 
Kevättervehdys puheenjohtajalta! 
 
Palvelukeskus sinne, palvelukeskus tänne. Organisaatiouudistus siellä, organisaatiouudistus täällä. Pysyt-
kö mukana karusellissa? Kuka haluaa jatkuvasti uudistuksia ja muutoksia? Haluavatko niitä luottamusmie-
het eli päättäjät vai virkamiehet eli toimiva johto vai kaupungin työntekijät?  Ohjaako meitä kasvoton mark-
kinatalous tai jatkuva kilpailutus? Liian paljon avoimia kysymyksiä vailla päteviä vastauksia. 
 
Nykypäivän työntekijän pitää olla kykenevä toimivaan jatkuvassa muutoksessa. Muutoksia voi ja saa ky-
seenalaistaa. Pitääkö muutoksia tehdä vain muodin vuoksi? Tehdäänkö niitä, koska muuallakin tehdään 
niin?  Kyseenalaistamalla ja kyselemällä asioiden järjellistä ymmärtämistä et ole muutosvastainen.  
Uudistusten pitäisi tuoda rationaalisuutta, tehokkuutta ja taloudellista hyötyä Turulle ja turkulaisille sekä 
muille yhteistyökumppaneillemme. Meidän on hyväksyttävä uusia menetelmiä, jos ne selvästi parantavat 
työn mielekkyyttä ja auttavat jaksamaan työssä paremmin. Uudet käytännöt ja työtavat voivat karsia pääl-
lekkäisyyksiä. 
 
Onko sinun kanssasi käyty kehityskeskusteluja? Oletko voinut esittää omia ehdotuksia esimiehellesi? Onko 
vuosittain arvioitu keskustelussa esittämiesi uudistusten etenemistä? Vai onko kanssasi käyty koskaan 
keskusteluja. Minä olen ollut Turun kaupungin töissä 20 vuotta ja kanssani on käyty kehityskeskustelu ker-
ran, joten ei pidä luovuttaa, vaan sinnikkäästi yrittää päästä vaikuttamaan omaan työhön ja työympäristöön.    
 

Morjensta sano Rauni, yhdistyksen pj. 

 
 
 

  Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen  
  Kouluun tiistaina 18.3.08 klo 17.00! 
 
Kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseen 18.3.08 klo 17.00 Panimoravintola  
Kouluun (sisäänkäynti Eerikinkadulta). Ennen kokousta on tarjolla iltapala (ruokailu alkaa  
klo 16.30 ja kokous klo 17.00). 
 
Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat ja sääntöjen mukaan kokouksessa kuullaan ja hyväksytään vuo-
den 2007 toimintakertomus, kuullaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauksien myöntämisestä.  Asialista lähetetään s-postitse viikolla 9 (tiedotteen-
sa s-postitse saaville) ja niitä on saatavana kokouksessa. 
 
Kokoustarjoilun vuoksi tarvitsemme ilmoittautumiset ja sitovia ilmoittautumisia ajalla 1. – 10.3.08 ottaa 
vastaan Merja Berg, mielellään s-postitse.  

 
 
 

  tutustumaan Puutarhan Kevät 2008 – messuille 4. – 6.4.08  
  Turun Messukeskukseen! 
 
Kyseessä on puutarha-alan suurtapahtuma ja mukana satoja näytteilleasettajia.  
Yleiskoristelun teemana messuilla on leikkokukat ja lapset puutarhassa. Messut ovat avoinna pe klo 10–
18, la klo 9-18 ja su klo 10 – 17. Lisäinfoa messuista löytyy netistä: www.turunmessukeskus.fi. 
 
Yhdistys on varannut jäsenilleen lippuja hintaan 9 €/kpl. Sitovia lippuvarauksia (korkeintaan 2 kpl/jäsen) 
ottaa vastaan Jaana Digert, mielellään sähköpostitse, ajalla 1. – 15.3.08. Varatessasi saat maksuohjeet.  
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LÄHDE katsomaan Lukkosulaa ja lumpeenkukkia –  
Hapankomediaa Skytölän veljesten Kytkykaupasta perjantaina 2.5.08 Tampereelle 

Heli Laaksosen esikoisnäytelmää lähdemme katsomaan perjantaina 2.5.08                                               
Tampereen Työväenteatteriin. Näytös alkaa klo 19.00 ja lähtö Turusta, Aurakatu 2:n                                  
turistibussipysäkiltä, on klo 16.30. 
 
Vitsikäs ja surumielinen, hauska ja liikuttava kulkevat ripirinnan Heli Laaksosen uutuusnäytelmässä, jonka 
lounaissuomalainen kieli on hupaisan lyhyttä ja sukkelaa. Komediaa tähdittää ainutlaatuinen näyttelijäryh-
mä, kun estradin valtaavat sisko ja sen veli sekä ”sisko ja sen veli” eli Eila Roine, Esko Roine, Tuija Erna-
mo ja Ilmari Saarelainen.  

Lippujen hinnat: peruslippu 26 €, eläkeläiset 24 € ja opiskelijat 19 €. Sitovia lippuvarauksia (korkeintaan 2 
kpl/jäsen) ottaa vastaan, mielellään s-postitse, Riitta Kuusinen ajalla 17. – 31.3.08. Varatessasi saat mak-
suohjeet.  
 
Tampereelle tehdään toinenkin teatteriretki ja silloin mennään katsomaan… 

  
Lainalakanat  lauantaina 7.6.08 klo 15.30 Tampereen Kesäteatteriin 
 
Jukka Puotila ja Jukka Leisti koheltavat Mansen kesäteatteritähtinä ja tiedossa lienee melkoi- 
nen farssi. Teatterireissuun lähdetään Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä jo klo 11.00, sillä  
menomatkalla poikkeamme Nuutajärvelle. Nuutajärvellä olemme parisen tuntia ja sinä aikana voi shoppail-
la, kahvitella ja syödä. Siitä sitten jatkamme matkaa Tampereen suuntaan. 
 
Lippujen hinta on 23 €/kpl. Sitovia lippuvarauksia (korkeintaan 2 kpl/jäsen) ottaa vastaan Silve Kangas, 
mielellään s-postitse, ajalla 14.4. – 25.4.08. Varatessasi saat maksuohjeet.  
 
Siinä kaikki tällä kertaa. Paljon on mukavaa toimintaa tiedossa ja muistakaahan toimia annettujen ilmoittau-
tumisaikojen puitteissa, kiitos! Seuraava tiedote tulee ennen kesää ja siinä on sitten jo tietoa uusista kesä-
teatteritapahtumista; Pekka Töpöhännästä Vartiovuorella ja Naantalin Emma-teatterin Vareksesta.  

 
 

  Keväänodotusterveisin tiedotussihteeri Jaana ja muut toimijat 

 
Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL, yhdistys 476  – hallituksen toimijat 2008-2009 

 
  Sähköposti Puh. / työ Puh. / koti  
Puheenjohtaja Niinimäki Rauni etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26244 040 535 9309 Sosiaalitoimi 

Varapuheenjohtaja Renko Elina etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92971 0400 250 028 Terveystoimi 

Sihteeri Kangas Silve etunimi.sukunimi@turku.fi 26 331281 040 704 0858 Aluepelastuslaitos 

Taloudenhoitaja Laitonen Paula etunimi.sukunimi@turku.fi 26 27470 050 331 4714 Revisiotoimisto 

Luottamusmies Mamia Annele etunimi.sukunimi@turku.fi 26 20803 234 1546 Kaupunginorkesteri 

Jäsenasioidenhoitaja Valtonen Kari etunimi.sukunimi@turku.fi -- 050 307 4248 Terveystoimi 

Varasihteeri Berg Merja etunimi.sukunimi@turku.fi 26 24720 041 577 6914 Tekniset palvelut 

Tiedotussihteeri Digert Jaana etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92271 0500 768 826 Terveystoimi 

Opintosihteeri Kuusinen Riitta etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92825 040 707 2446 Terveystoimi 

Varaplm Numminen Leena etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92379 050 527 1493 Terveystoimi 

Hall. jäsen Krusberg Mervi etunimi.sukunimi@turku.fi 26 20649 040 575 7614 Kirjasto 

Hall. jäsen Sarjomaa Ilpo etunimi.sukunimi@turku.fi 26 23600 -- Sosiaalitoimi 

Hall. varajäsen Gröndahl Pia etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26274 -- Sosiaalitoimi 

Hall. varajäsen Lehtonen Sirpa etunimi.sukunimi@turku.fi -- 050 442 0139 Talouspalvelukeskus 

Hall. varajäsen Hafizovic Edvina etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26324 050 521 3421 Sosiaalitoimi 

Hall. varajäsen Valo Soili etunimi.sukunimi@turku.fi 26 20624 044 055 1514 Kirjasto 

 
 
 

 


